Nedělník pro 16. neděli v mezidobí 22. 7. 2018
1. ČTENÍ Jer 23,1-6
Prorok Jeremiáš začal působit v době rozkvětu Izraele jako profesionální prorok na dvoře krále
Jóšiáše. Po cca patnácti letech se situace změní a Izrael stojí na pokraji největší krize (po roce 609
př. Kr.). Králové stále mění spojence, Izrael podléhá dobyvatelům, zrazuje vazalské smlouvy… V
době zmatku a chaosu Pán přislibuje pevného pastýře, který své stádo povede.
Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu – praví Hospodin. Proto
praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé
stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o ně; proto já se postarám o vás pro
špatnost vašich skutků – praví Hospodin. Já sám shromáždím zbytky svého stáda ze
všech zemí, kam jsem ho vyhnal, a přivedu je nazpět na jejich luhy, porostou a
rozmnoží se. Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani
strachovat, už se neztratí – praví Hospodin. Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy
vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat
právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v
bezpečí. To je jméno, kterým ho budu nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost“.
ŽALM 23
Tento žalm patří mezi nejznámější. Je modlitbou důvěry ve chvílích, které nejsou lehké!

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na svěžích
pastvinách, – vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. – Občerstvuje mou duši.
Vede mě po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle,
– nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha.
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má
číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – přebývat
smím v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy.
2. ČTENÍ Ef 2,13-18
List Efezanům ve druhé kapitole vysvětluje, že spása je dar, a nikoli zásluha. Pak otevře téma
spásy pohanů. V 11. a 12. verši ukazuje, že pohané kdysi žili bez Boží milosti. Ale nyní jsou
rozdíly mezi židy a pohany setřeny. Od 14. verše (druhé věty čtení) cituje hymnus na smíření židů
a pohanů. Nyní jsou všichni jedno v Kristu.
Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení,
stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části – (židy i
pohany) – spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil
příčinu nepřátelství, která záležela v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak
vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal
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pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě
udělal konec onomu nepřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli
daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v
jednom Duchu.
EVANGELIUM Mk 6,30-34
Perikopa navazuje na minulou neděli, kdy Pán vyslal učedníky na první misii. Ježíš si všímá
únavy učedníků. Ale události se seběhnou tak, že bude následovat zázračné nasycení nečekaně
shromážděného zástupu.
Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl
jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž
přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na
opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl.
Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl
velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je
poučovat o mnoha věcech.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu nebudou služby na hlídání kostela – budou se ladit varhany.
• červenci a srpnu nebude bývat úterní a čtvrteční adorace, nejsou také pravidelné
mše svaté v Krasicích a v charitních domech.
• Ve středu 25.7. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 26.7. v 18:45 v kostele PsK modlitba celého růžence.
• V pátek 27.7.bude otec Pavel Caha navštěvovat nemocné – místo prvního pátku.
• V neděli 29.7. v 15:00 bude pouťová mše svaté v kapli sv. Anny na ul.
Drozdovice
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmanové.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P.
Aleš Vrzala,  777162338
Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601,
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrskafarnost.cz, administrátor P. Pavel Čáp SDB, 
732656997
V sobotu 8. 9. 2018 proběhne Ministrantský den farnosti Povýšení sv. Kříže. Setkání
bude zaměřeno na sjednocení formy ministrantských služeb ve farním kostele a ve
filiálních kostelích a také nácvik na pontifikální mši svatou, která bude 16.9.2018 ve
farním kostele. Začneme ranní mší svatou v 8 hodin, po něm bude následovat
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nácvik, sjednocení ministrování, fotbal a společný oběd. Každý ministrant farního či
filiálních kostelů je zván (či spíše by měl dojít, pokud si říká ministrant), ať už je
malý, velký, tlustý, chudý, hluchý, mladý či starý.
Jan Černý a Aleš Vrzala

Mládež děkanátu Prostějov zve na:

BESKYDY – VÝLET PRO MLÁDEŽ

Neděle 5. 8. 2018, sraz v 7:45 hodin před budovou nádraží, Prostějov

mše sv., Pustevny, Radegast, Radhošť
Doprava bude zajištěna, nahlaste se na fb události či děkanátním
animátorům. Jídlo z vlastních zásob nebo kapesné s sebou. Návrat
okolo 18:00.
www.mladezprostejov.cz
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16. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
23.
7.

Svátek sv. Brigity,
řeholnice, patronky Evropy

Út
24.7.

Úterý 16. týdne
v mezidobí

St
25.7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

Čt
26.
7.

Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

Pá
27.
7.

Památka sv. Gorazda a druhů

So
28.
7.

Sobota 16. týdne
v mezidobí

Ne
29.
7.

17. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Mostkovice
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Čechovice – kaple sv. Anny
Povýšení sv. Kříže
sv. Anny
sv. Petra a Pavla
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